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Kallelse till föreningsstämma  

 

Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 24 april 2013 kl 19.00 

Plats: Samlingssalen, ingång vid tvättstugan.  

Ta med legitimation till stämma. Årsredovisning*, motion och blankett för 
fullmakt finns att hämta på hemsidan www.morkullan.nu 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Ordförandes val av sekreterare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov 
fungera som rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler 
9. Styrelsens årsredovisning 
10 Revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
12. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra 
funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av revisor och suppleant 
17. Val av valberedning 
18. Erforderliga val av fullmäktige med suppleant i HSB Stockholm 
19. Ändring av stadgarna (första beslutet av två) 
20. Övriga anmälda ärenden: Motion om ny instruktion för Morkullans 
Valberedning 
21. Avslutning                   
22. Övriga frågor och information 
 
* Genom att inte trycka upp och dela ut årsredovsiningen till alla medlemmar 
sparar vi både på miljön och föreningens pengar. 
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Målsättning 
 
Målsättning 
(��	������	
�����������	$���������� 
)��	���	���	�����	 
� (��	
��*�����	*��������+��,	�

����$�����	���
���	����	����#���	���	
����������	�������� 
� (��	%���������	��*����	
��	��	�

����$	���	������$�����	��������$������� 

 
 

Föreningens verksamhet 
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Avgifter, hyror och servitut 
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Styrelsens arbetssätt 
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Övrigt 
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Org Nr: 702001-4572

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm

Org.nr: 702001-4572

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret

2012-01-01 - 2012-12-31



Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31

Nettoomsättning Not 1 10 254 088 9 710 905

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -5 322 623 -5 493 465
Planerat underhåll -569 075 -187 645
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -409 240 -391 474
Avskrivningar Not 3 -830 861 -819 268
Summa fastighetskostnader -7 131 799 -6 891 851

Bruttoresultat 3 122 290 2 819 054
Jämförelsestörande poster Not 4 0 -85 128

Rörelseresultat 3 122 290 2 733 926

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 5 652 12 921
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -1 864 069 -1 660 206
Summa finansiella poster -1 858 416 -1 647 285

Årets resultat 1 263 873 1 086 641
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 7 65 179 198 39 996 331
Mark och markanläggningar Not 8 433 031 454 702
Inventarier Not 9 55 635 71 859
Pågående nyanläggningar och förskott Not 10 0 16 370 325

65 667 864 56 893 217
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 11 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 65 668 364 56 893 717

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 178 080 341 813
Avräkningskonto HSB Stockholm 1 492 060 875 169
Övriga fordringar Not 12 94 546 6 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 404 503 258 329

2 169 189 1 482 293
Kassa och bank Not 14 40 351 52 408

Summa omsättningstillgångar 2 209 541 1 534 701

Summa tillgångar 67 877 905 58 428 418
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 15
Bundet eget kapital
Insatser 444 583 444 583
Upplåtelseavgifter 3 909 841 3 909 841
Underhållsfond 3 031 435 2 420 080

7 385 859 6 774 504
Fritt eget kapital
Ansamlad förlust -1 198 781 -1 674 066
Årets resultat 1 263 873 1 086 641

65 093 -587 426

Summa eget kapital 7 450 952 6 187 078

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 58 022 277 37 713 355
Övriga skulder till kreditinstitut Not 17 0 10 287 082
Leverantörsskulder 564 779 2 739 707
Skatteskulder 34 153 31 409
Fond för inre underhåll 0 55 505
Övriga skulder Not 18 36 017 28 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 1 769 727 1 385 395
Summa skulder 60 426 953 52 241 340

Summa eget kapital och skulder 67 877 905 58 428 418

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 63 996 000 63 996 000
Fastighetsinteckningar totalt uttagna 63 996 000 63 996 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Kassaflödesanalys 2012-12-31 2011-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 1 263 873 1 086 641

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 830 861 819 268
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 094 734 1 905 909

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -70 005 971 008
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -12 123 309 11 939 027
Kassaflöde från löpande verksamhet -10 098 579 14 815 943

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -9 605 508 -14 500 429
Investeringar i maskiner/inventarier 0 -57 965
Kassaflöde från investeringsverksamhet -9 605 508 -14 558 394

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder 20 308 922 -322 080
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 20 308 922 -322 080

Årets kassaflöde 604 834 -64 531

Likvida medel vid årets början 927 577 992 108

Likvida medel vid årets slut 1 532 411 927 577

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto samt placeringskonto hos HSB Stockholm

in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm

Redovisningsprinciper m.m.

Avskrivning på byggnader

Avskrivning på inventarier

Fond för yttre underhåll

Inkomstskatt och underskottsavdrag

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.  

2012-01-01 2011-01-01

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Arvoden styrelse 128 400 130 880

Sociala kostnader 42 378 42 484

Utbildning 0 12 500

170 778 185 864

Revisorer

Föreningsvald 6 360 6 360

Övriga förtroendevalda/anställda

Löner och ersättningar 0 4 076

Sociala kostnader 0 1 321

0 5 397

Totalt 177 138 197 621

Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-

domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.

Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter

avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Från och med 1 januari 2013 är skatten 22 %.

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 1 

457 370.

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 

Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning på byggnad sker med 1%. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 10 - 25 år.

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 

underhållsplan. 
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Noter 2012-12-31 2011-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 8 934 180 8 421 552

Hyror 1 082 943 997 331

Servitutavtal 24 254 24 000

Försäkringsersättning 44 028 0

Övriga intäkter 266 268 344 803

Bruttoomsättning 10 351 673 9 787 686

Avgifts- och hyresbortfall -97 534 -76 490

Hyresförluster -51 -291

10 254 088 9 710 905

Not 2 Drift

Personalkostnader 177 138 197 621

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 042 289 1 175 179

Reparationer 653 495 481 605

El 276 245 270 264

Uppvärmning 1 831 661 1 681 490

Vatten 281 354 258 329

Sophämtning 175 128 228 276

Fastighetsförsäkring 85 756 85 648

Kabel-TV 171 787 182 365

Övriga avgifter 0 16 274

Förvaltningsarvoden 153 070 372 073

Övriga driftskostnader 474 699 544 341

5 322 623 5 493 465

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 425 438 425 438

Om- och tillbyggnad 367 528 367 528

Markanläggningar 21 671 21 671

Inventarier 16 224 4 631

830 861 819 268

Not 4 Jämförelsestörande poster

Nedskrivning kundfordran vattenskada 0 85 128

0 85 128

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 3 242 1 010

Ränteintäkter skattekonto 34 726

Övriga ränteintäkter 2 377 11 185

5 652 12 921

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 859 716 1 644 312

Övriga räntekostnader 4 352 15 894

1 864 069 1 660 206
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Noter 2012-12-31 2011-12-31

Not 7 Byggnader och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 59 404 985 59 404 985

Årets investeringar 25 975 833 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 380 818 59 404 985

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 408 654 -18 615 688

Årets avskrivningar -792 966 -792 966

Utgående avskrivningar -20 201 620 -19 408 654

Bokfört värde 65 179 198 39 996 331

Taxeringsvärde

Byggnader 86 431 000 86 431 000

Mark 116 000 000 116 000 000

202 431 000 202 431 000

Not 8 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde mark 303 000 303 000

Ingående anskaffningsvärde markanläggningar 216 715 216 715

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 519 715 519 715

Ingående ackumulerade avskrivningar -65 013 -43 342

Årets avskrivningar -21 671 -21 671

Utgående avskrivningar -86 684 -65 013

Bokfört värde 433 031 454 702

Not 9 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 222 074 164 109

Årets investeringar 0 57 965

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 074 222 074

Ingående avskrivningar -150 215 -145 584

Årets avskrivningar -16 224 -4 631

Utgående avskrivningar -166 439 -150 215

Bokfört värde 55 635 71 859

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde 16 370 325 1 869 895

Årets investeringar 9 605 509 14 500 429

Omklassificering -25 975 834 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 16 370 325

Not 11 Aktier, andelar och värdepapper

Andel i HSB 500 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2012-01-01 2011-01-01

Noter 2012-12-31 2011-12-31

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar 78 862 0

Skattekonto 6 522 6 982

Övriga fordringar 9 162 0

94 546 6 982

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsförsäkring 116 607 85 756

Fastighetsskötsel 88 192 0

Förvaltningskostnader 60 672 92 969

Kabel TV 44 845 42 330

Övriga förutbetalda kostnader 0 5 487

Upplupna intäkter 94 188 31 788

404 503 258 329

Not 14 Kassa och bank

Kassa 612 3 032

Plusgiro 32 855 35 279

Nordea konto 1 6 906 14 098

Nordea konto 2 -22 0

40 351 52 408

Not 15 Förändring av eget kapital

Uppl. Underh.- Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 444 583 3 909 841 2 420 080 -1 674 066 1 086 641

Resultatdisp enl. stämmobeslut 611 355 475 286 -1 086 641

Årets resultat 1 263 873

Belopp vid årets slut 444 583 3 909 841 3 031 435 -1 198 781 1 263 873

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr. Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

Nordea AB 3,40% 2013-03-20 4 962 500 125 000

Nordea Hypotek 3,05% 2014-06-18 16 901 996 28 000

Nordea Hypotek 5,04% 2015-07-06 5 333 978 28 000

Nordea Hypotek 2,46% 2013-01-04 10 967 956 483 504

Nordea Hypotek 2,46% 2013-01-04 10 967 956 483 504

Stadshypotek 2,46% 2013-01-03 3 795 169 0

Stadshypotek 2,46% 2013-01-03 5 092 722 91 080

58 022 277 1 239 088

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 56 783 189

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 51 826 837

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

Checkkredit Nordea 0 10 287 082

0 10 287 082

Beviljad kredit är 19 miljoner kronor.
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39788602010
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Motion om instruktion för Valberedningen till Morkullans stämma 25/4 -13 

 

I samband med Valberedningens arbete -12 prövades en ny metod med gott resultat. 

Utgångspunkten var att det behövs ett stort allmänintresse bland medlemmarna för Morkullans 

styrning och styrelsearbete för att skapa underlag och uppslutning för Valberedningens arbete, dvs. 

många intresserade av styrelsearbete och förtroendeposter.  

Därför drevs Valberedningens arbete -12 både som ett marknadsföringsarbete (bla. 3 x 

kampanjanslag i portarna) och som ett rätt noggrant urvalsarbete. 

Resultatet av Valberedningens arbete -12 var faktiskt ett överskott på intresserade, i förhållande till 

antalet vakanser. Idealt så bör det se ut på det sättet varje år! 

Ett annat resultat (som på inget sätt är bevisat) tror vi också är att vi nådde ut med informationen om 

styrelsen och Morkullans styrning till många medlemmar, genom kampanjen och detta utan direkt 

merarbete. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att Morkullans stämma, som ju är Valberedningens 

uppdragsgivare, antar bifogade Instruktion för Valberedningens arbete (Bil 1) 

 

Curt Hardegård och Patrick Siegbahn 

 

 



Bil 1. 

Instruktion för valberedningen i 

Brf Morkullan – Förslag till Stämman -13 
 

Sammanfattning och syfte 
Valberedningen är ett av föreningens viktigaste organ för medlemsdemokrati och medlemsinformation. 

Genom praktiskt prov i Morkullan har vi konstaterat att om valberedningsarbetet görs på ett klokt sätt så  kan 

man nå dubbla effekter: 

-Dels ta fram utmärkta kandidater, som är intresserade och motiverade, till föreningens förtroendeposter för val 

vid inkommande stämma. 

-Dels, samtidigt och simultant, utnyttja det ”intressefönster” som naturligt skapas bland  föreningens 

medlemmar, i anslutning till stämman och personvalen, för att i det sprida bred information om Morkullans 

styrning. Därmed skapas ett större allmänt intresse för föreningen och styrningen, vilket ger långsiktigt bästa bas  

och medlemsintresse för kommande förtroendearbete. (Detta kan ske utan stort merarbete.) 

Valberedningens arbete bör därför samtidigt ha två syften, kort- och långsiktigt:  

1. ”Vaska fram” ett antal goda kandidater för val vid Stämman. Kandidaterna skall då de väljs dels vara väl 

informerade om vad styrelsearbetet innebär och dels vara väl motiverade för styrelsearbetet (detta för att 

förhindra förtida avhopp, vilka  oftast kostar stor ansträngning i styrelsearbetet). 

2. Att simultant brett informera föreningsmedlemmarna på bästa sätt om föreningens styrelsearbete för att skapa 

största långsiktiga intresse för förtroendeposter i Morkullan 

Valberedningen rapporterar till stämman och bör arbeta inom följande instruktionsramar. 

(Separat finns ett metodförslag för arbete enligt ovan.) 

 

1. Tillsättning av valberedning 

Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning. 

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på 

annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. 

Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte ha några kopplingar till styrelsen (affärs- eller släktförhållanden) 

eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen. 

Föreningsstämman utser valberedningens ledamöter och utser en av ledamöterna till sammankallande. 

Styrelseledamöter eller förvaltare får inte vara ledamot av valberedningen. 

Mandattiden för valberedare är ett år. 

 

2. Valberedningens arbetsuppgifter 
Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer arbeta efter denna instruktion, 

samt efter gällande lagar och förordningar. 

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med 

syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse 

som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. 

Valberedningen skall också, på bästa sätt, säkerställa  det långsiktiga intresset i föreningen för förtroendearbete 

genom att driva beredningsarbetet informativt och utåtriktat. (Värvande.) 

Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs eller dokumenteras 

på annat sätt så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits. 

Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte. 

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god kompetens samt 

bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Brf Morkullan. 

Medlemmarna ska genom föreningens hemsida samt i upprepade ”anslagskampanjer” underrättas om sin rätt 

att föreslå kandidater till val (sig själv eller annan). Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god 

tid innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att nominera till de olika 

förtroendeuppdragen. 

(Se även nedan, samarbete med styrelsen) 

 

 



 

 

3. Samarbete med styrelsen 
Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig 

redogörelse av samtliga nominerade ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt nedanstående: 

• ålder 

• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 

• ev. övriga uppdrag i föreningar och näringsliv 

• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 

• övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades 

kompetens och oberoende 

• fotografi. 

Informationen ska bifogas kallelsen till föreningsstämman.  

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering 

ska ges om ingen förnyelse av styrelsemedlems uppdrag föreslås. Valberedningen ska också muntligen 

lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 

Som ledning till vilken kompetens som bör finnas i en styrelse kan man tänka sig följande sammansättning; 

• Jurist / juridiskt kunnig 

• Byggnadsingenjör / byggnadskunnig 

• Tekniker/IT- och webbkunnig 

• Fastighetsförvaltare / fastighetsskötare 

• Civilekonom / ekonom 

• Entreprenör 

• Informatör, journalist 

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter 

och kompetens. 

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och förslag på övriga arvoden/ersättningar till styrelsen 

och övriga förtroendevalda. 

En till två gånger om året ska valberedning och styrelsens samtliga ledamöter, inklusive suppleanter, träffas 

personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och 

om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten 

(vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen). 

 

 

4. Revisor 
Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig 

redogörelse av nominerad revisor och revisorssuppleant enligt samma rutin som ovan beskrivs för styrelsen. 

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det; "Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för 

uppdragets fullgörande". Det är alltså viktigt att valberedningen undersöker förutsättningarna för de som 

nomineras till interna revisorer i föreningen, så att de uppfyller de krav som ställs. Målet måste vara att 

hitta någon inom föreningen med rätt kompetens, men om det skulle visa sig omöjligt så kan föreningen ta 

in en revisor utifrån, t.ex. från en annan förening. Revisionsarbetet pågår under hela året. Det är alltså inte 

bara att kontrollera redovisningshandlingarna. Valberedningen kontrollerar med revisorerna att så verkligen 

sker. 

 

5. Valberedare 
Senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse över 

nomineringar 

till valberedare enligt samma rutin som ovan beskrivs för styrelsen. 

Stämmoordförande presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års valberedning. 

Det är viktigt att valberedningen har de kunskaper som behövs. En viktig förutsättning som valberedare är 

att man är insatt i hur bostadsrättsföreningar fungerar i stort såväl som i Brf Morkullan och att man sätter sig 

in i hur en styrelse ska arbeta på bästa sätt med medlemsinformation och demokrati där öppenhet och ärlighet 

är viktiga ingredienser. 

Valberedningen ska i dialog med ordföranden i föreningen informera sig om styrelsens årsplan, om 

adjungeringar 

och om ledamöternas närvarofrekvens och dylikt, samt vara väl förtrogen med föreningens stadgar. 



 

6. Sammanträden och arbetsordning 
Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja sina 

arbetsuppgifter. 

Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot i valberedningen 

begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. 

Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida. 

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare är närvarande. 

Valberedningen är endast beslutsför om samtliga valberedare har blivit kallade. 

Valberedningens arbete bör bedrivas utåtriktat och informativt (”Värvande”). Minst tre enkla 

”anslagskampanjer” (i portarna) bör drivas, med olika teman och med uppmaningar till medlemmarna att anmäla 

sitt intresse för förtroendeposter (För att därmed säkerställa de långsiktiga rekryteringsmålen.) 

Valberedningen bör årligen utvärdera sitt arbete. Lämpligen sker det på det första sammanträdet efter den 

ordinarie föreningsstämman, då valberedningen också lägger grunden för årets arbete. 

Det är en klar poäng i valberedningens arbete om det finns fler intresserade än där finns lediga poster i valen. 

 

7. Sekretess 
Valberedningens ledamöter ska i sitt arbete iaktta sekretess. Information om enskilda personer som inte 

utgör underlag för stämmans beslut om val, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska behandlas 

konfidentiellt 

 

8. Arvode 
Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. 

 

9. Ändring av instruktion 
Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman. 



Inför stämma i HSB Brf Morkullan 2013-04-25 

 

Styrelsens förslag till svar på Motion om instruktion för Valberedningen 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 

 

Styrelsens förslag till stadgeändring 

Styrelsen föreslår att föreningen antar HSB normalstadgar 2011 med anpassning 

till följande bestämmelser: § 5, § 27, § 31. 

 Anpassningen i § 5 innebär att föreningen tar bort kravet om individuellt 

medlemskap i HSB. Medlemskapet HSB blir då frivilligt för föreningens 

medlemmar. 

 Anpassningen i § 27 innebär att föreningen tar bort skrivningen om inre 

fond. Föreningen betalade under 2012 ut samtliga belopp i den inre fonden 

till respektive lägenhetsinnehavare eftersom idén med fonden kändes 

förlegad. 

 Anpassningen i § 31 innebär att föreningen i punkt 4 behåller skrivningen 

om ansvaret för inner- och ytterdörr från befintliga stadgar.  

De nya föreslagna stadgarna finns att läsa i sin helhet på www.morkullan.nu. 

Ändring av stadgarna kräver att beslutet fattats på två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare 

stämman gått med på beslutet. Utfallet på stämman 2013-04-25 blir det första 

beslutet. 

http://www.morkullan.nu/

